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MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

EDITAL 
 

Sessão pública ordinária de 20 de Dezembro de 2012 
 

Maria Fernanda Coelho do Espírito Santo, Presidente da Assembleia Municipal de Castro Verde: 
 
Torna público, de harmonia com as disposições legais aplicáveis, que no próximo dia 20 de Dezembro de 2012, 
pelas 21,30 horas, se realizará no Centro Recreativo de Entradas, uma sessão ordinária desta Assembleia 
Municipal que versará a seguinte ordem de trabalhos: 

 
Período antes da ordem do dia. 

• Aprovação das atas das sessões anteriores (ordinária e extraordinária). 
• Expediente. 
• Outros assuntos de interesse. 
• Período reservado à intervenção do público. 

 
Ordem do dia 

  1º. - Apreciação e votação das propostas das Opções do Plano e Orçamento Municipais para o ano de 2013. 
  2º. - Apreciação e votação da proposta do Mapa de Pessoal para o ano de 2013, elaborado nos termos da Lei  
         nº.12/A, de 27 de Fevereiro de 2008. 
  3º. - Apreciação e votação de proposta de criação de nova estrutura orgânica hierarquizada dos serviços municipais. 
  4º. - Apreciação e votação de proposta de ratificação das autorizações prévias relativas a diversos contratos de aqui- 
         sição de serviços, e de concessão de autorização genérica de autorizações prévias, para futuros compromissos 
         plurianuais a comprometer até ao final do ano de 2012. 
  5º. - Apreciação e votação de proposta de pedido de autorização para a realização de despesas, logo na fase de 
          compromisso, com novos projetos de investimento, contratos de locação, acordo de cooperação técnica e finan- 
          ceira, parcerias, que se prolongam por mais de um ano civil, independentemente da sua forma jurídica. 
  6º. - Apreciação e votação de autorização de abertura de procedimento concursal para provimento dois lugares de 
         Assistente Operacional (Coveiro) e de recrutamento, com recurso à reserva de recrutamento, de um lugar de As- 
         sistente Técnico (Biblioteca e Documentação) e de um lugar de assistente operacional (Tratorista), nos termos  
         do artigo nº. 46º.da Lei nº. 64-B/2011, de 30 de Dezembro de 2011. 
  7º. - Apreciação e votação de proposta de atribuição de abono de despesas de representação a pessoal dirigente e 
         chefe de equipa multidisciplinar. 
  8º. - Eletrificação Rural: Apreciação e votação de proposta de criação de taxas como contrapartida dos interessados 
          pelo investimento realizado. 
  9º. - Apreciação da informação escrita do Presidente da Câmara relativa à atividade municipal. 
10º. - Outros assuntos de interesse. 
11º. - Período reservado à intervenção do público. 
 
Paços do Município de Castro Verde, 29 de Novembro de 2012. 
 
 

A Presidente da Assembleia Municipal, 
 
 
 

- Maria Fernanda Coelho do Espírito Santo - 


